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Výskum a vývoj

PRIESKUM UMELECKÝCH DIEL RTG LÚČMI
Ján Bartl
Abstrakt
Príspevok sa týka RTG prieskumu umeleckých pamiatok. Ilustračný obrazový materiál autor zhromaždil z niektorých starších
prác reštaurátorov z praxe, ako aj z prác bývalých študentov VŠVU v Bratislave, ktorým viac rokov prednášal predmet
Fyzika 1 – nedeštruktívne metódy prieskumu a Fyzika 2 – praktikum metód prieskumu.
Kľúčové slová
RTG žiarenie, absorpcia, podklady, výskum farebnej vrstvy

INVESTIGATION OF THE WORKS OF ART BY X – RAYS
Ján Bartl
Abstrakt
The contribution relates to X – ray survey of artistic heritages. Illustrative pictures which are gathered from author were gained
from earlier works of restorers in practice and of former Bratislava Academy of FineArts and Design students where author
lectured the subject: Physics 1 – nondestructive methods of investigation and Physics 2 – practical methods of investigation
for many years.
Keywords
X – ray radiation, absorption, substructures, research of colour layers

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2016, ktorého vydavateľom je
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
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Štúdie a prehľady

Prehľad zmien legislatívy v oblasti skúšobníctva
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zverejňuje prehľad zmien legislatívy
v oblasti skúšobníctva pre odbornú verejnosť, ktoré v predchádzajúcich 12 mesiacov prijali nasledovné právne
predpisy, ktoré novelizovali, nahradili alebo doplnili súčasnú legislatívu v oblasti skúšobníctva

Pyrotechnické výrobky
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES
z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov
na trh, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej re
publiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických
výrobkov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej re
publiky č. 281/2013 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ
z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov
týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov
na trhu, ktorá je transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej re
publiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnic
kých výrobkov na trhu.

Zbrane a strelivo
Podnet na prijatie novej legislatívy

Nová právna úprava

Zákon č. 120/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
sov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej re
publiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, ktorý novelizoval splnomocňova
cie ustanovenie § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z.

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú
šobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o tech
nickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie
B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra
2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre nor
my a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej ne
použiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob
níctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vy
hláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom po
stupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej
zbrane a streliva a spôsobe ich označovania1).

Teplovodné kotly spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá
Pôvodná právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadav
kách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kva
palné alebo plynné palivá2), ktorá bola transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné pa
livá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich
zhody.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamen
tu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na
ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru
a kombinovaných tepelných zdrojov implementované
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požia
davkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich
kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posu
dzovania zhody.
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Tlakové zariadenia
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29.
mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týka
júcich sa tlakových zariadení, ktorá bola transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a po
stupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a kto
rým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej repub
liky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky
v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády
č. 329/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 41/2015 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ
z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov člen
ských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových za
riadení na trhu, ktorá je transponovaná do právneho po
riadku Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových za
riadení na trhu.

Jednoduché tlakové nádoby
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Rady č. 87/404/EHS z 25. júna 1987 o apro
ximácii zákonov členských štátov súvisiacich s jedno
duchými tlakovými nádobami, ktorá bola transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové
nádoby v znení nariadenia vlády č. 328/2003 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednodu
chých tlakových nádob na trhu, ktorá je transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístup
ňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.

Výťahy
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29.
júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov tý
kajúcich sa výťahov, ktorá bola transponovaná do práv
neho poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa usta
novujú podrobnosti o technických požiadavkách a postu
poch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia
vlády č. 327/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 235/2008
Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnost
ných komponentov do výťahov, ktorá je transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní
výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do
výťahov na trhu.

Námorné vybavenie
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Súčasná právna úprava

Doplnenie súčasnej právnej úpravy

Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vyba
vení námorných lodí, ktorá bola transponovaná do práv
neho poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa usta
novujú podrobnosti o technických požiadavkách a postu
poch posudzovania zhody na námorné vybavenie.

Smernica Komisie 2015/559/EÚ z 9. apríla 2015, ktorou
sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námor
ných lodí, ktorá je transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej repub
liky č. 355/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariade
nie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení neskorších predpisov.
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Rekreačné plavidlá a vodné skútre
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES
zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných predpi
sov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa
rekreačných plavidiel, ktorá bola transponovaná do práv
neho poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa usta
novujú podrobnosti o technických požiadavkách a postu
poch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreač
né účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 86/2006 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ
z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vod
ných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES, ktorá je
transponovaná do právneho poriadku Slovenskej repub
liky nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2016
Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných
skútrov na trhu.

Elektromagnetická kompatibilita
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES
z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú
kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS, ktorá bola
transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republi
ky nariadením vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.
z. o elektromagnetickej kompatibilite.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú
kompatibilitu, ktorá je transponovaná do právneho po
riadku Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej
republiky o elektromagnetickej kompatibilite1).

Elektrické zariadenia
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES
z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpi
sov členských štátov týkajúcich sa elektrického zaria
denia určeného na používanie v rámci určitých limitov
napätia, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej repub
liky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v urči
tom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 449/2007 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrické
ho zariadenia určeného na používanie v rámci určitých
limitov napätia na trhu, ktorá je transponovaná do práv
neho poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády
Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického za
riadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov
napätia na trhu1).

Váhy s neautomatickou činnosťou
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení
smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov člen
ských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnos
ťou, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej repub
liky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou
činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 150/2002 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s ne
automatickou činnosťou na trhu, ktorá je transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístup
ňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu.
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Meradlá
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES
z 31. marca 2004 o meradlách, ktorá bola transponova
ná do právneho poriadku Slovenskej republiky nariade
ním vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o me
radlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 445/2010 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na
trhu v znení Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13
z 31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k smerni
ci Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ
ide o rozsah prietoku vodomerov, ktorá je transponovaná
do právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením
vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní meradiel na
trhu1).

ATEX
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/09/
ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členských
štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov
určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom vý
buchu, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej repub
liky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody zariadení a ochranných systémov určených na po
užitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení na
riadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných
systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej
atmosfére, ktorá je transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej re
publiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených
na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu1).

Výbušniny na civilné použitie
Zrušená právna úprava

Nová právna úprava

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmoni
zácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh
a ich kontroly na civilné použitie, ktorá bola transponova
ná do právneho poriadku Slovenskej republiky nariade
ním vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné
použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 294/2002 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 25/2005 Z. z.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ
zo dňa 26. februára 2014 o harmonizácii právnych pred
pisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania vý
bušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly, ktorá je
transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republi
ky nariadením vlády Slovenskej republiky o sprístupňo
vaní výbušnín na civilné použitie na trhu1).

Poznámky
1)

Predpis zatiaľ nemá uverejnené číslo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

2)

Časť smernice Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné
palivá, ktorú nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov,
ponechalo v platnosti je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzo
vania zhody.

Mgr. Ľubor Lysák
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
lubor.lysak@normoff.gov.sk

6

eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016

Informácie

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE
– 20. máj –
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie
podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá posky
tuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý
sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výro
ba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality života
a ochrana globálneho životného prostredia.
Pre rok 2016 bola pre Svetový deň metrológie zvolená téma
Merania v dynamickom svete. Táto téma reflektuje obe
výzvy, a to presné meranie dynamických veličín, ktorým je
napríklad tlak v spaľovacej komore a rýchle tempo zmien
v dnešnej náuke o meraní.
Celosvetovo, Národné metrologické inštitúcie neustále
zvyšujú pokrok vedy o meraní vývojom a nových mera
cích techník pre akúkoľvek požadovanú úrovne zložitosti.
Takisto sa podieľajú na porovnávacích meraniach koordino
vaných Medzinárodným úradom pre váhy a miery (BIPM),
aby zabezpečili celosvetovo spoľahlivosť výsledkov meraní.
BIPM tiež poskytuje fórum pre jej členské štáty na adresova
nie nových výziev na merania.
Mnoho meradiel, ako sú kontinuálne váhy, radary pre mera
nie rýchlosti vozidla a pod., ktoré sa používajú na meranie
objektov v pohybe sú predmetom legislatívnych požiadaviek
alebo regulačnej kontroly. Navyše nové technológie neustále
menia spôsob, akým tieto meradlá merajú a tiež aj metódy
potrebné na ich kontrolu – „smartmetre“ na meranie energie
alebo vody sú jedným z príkladov. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vypracúva medzinárod
né odporúčania, ktorých cieľom je celosvetové zosúladenie
a harmonizácia požiadaviek pre tieto typy meradiel.
Svetový deň metrológie oceňuje a oslavuje príspevky
všetkých ľudí pracujúcich v medzivládnych a národných or
ganizáciách v prospech všetkých počas celého roka.

Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster
a zoznam akcií dostupných na stránke:
www.worldmetrologyday.org
Poznámky:
Svetový deň metrológie je každoročná udalosť, počas ktorej
viac ako 80 krajín oslavuje vplyv merania na náš každodenný
život.
Tento dátum bol zvolený na pripomenutie podpisu Metrickej
konvencie dňa 20. mája 1875, začiatku formálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie. Každý rok prípravu
a oslavu tohto dňa spoločne organizujú Medzinárodný úrad
pre váhy a miery (BIPM) a Medzinárodná organizácia pre
legálnu metrológiu (OIML) s účasťou národných organizácií
zodpovedných za metrológiu.
Medzinárodná metrologická komunita, ktorá sa usiluje o to,
aby sa dali presné merania vykonať na celom svete, sa snaží
o zvýšenie povedomia o každoročnom Svetovom dni metrológie prostredníctvom posterovej kampane a webovej stránky. Predchádzajúci témy zahŕňali napríklad také námety ako
meranie pre globálnu energetickú výzvu, pre bezpečnosť, pre
inovácie a merania v oblasti športu, životného prostredia, medicíny a obchodu.
Informácie o BIPM
Podpis Metrickej konvencie v roku 1875 vytvoril BIPM a prvýkrát formalizoval medzinárodnú spoluprácu v oblasti metrológie. Konvencia založila Medzinárodný úrad pre váhy a miery a položila základy pre celosvetovú jednotnosť merania vo
všetkých aspektoch nášho snaženia, historicky so zameraním
na pomoc priemyslu a obchodu, ale dnes je rovnako dôležité,
ako budeme riešiť veľké výzvy 21. storočia, ako je napríklad
zmena klímy, zdravie a energia. Vo vybranom súbore fyzikálnych a chemických veličín BIPM vykonáva vedeckú prácu na
najvyššej úrovni. BIPM je centrom celosvetovej siete národných metrologických ústavov (NMI), ktoré pokračujú v realizácii a rozširovaní reťazca nadväznosti na SI do národných
akreditovaných laboratórií a do priemyslu.
Informácie o OIML
V roku 1955 bola založená Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) ako medzivládna zmluvná organizácia s cieľom podporovať globálnu harmonizáciu postupov
v legálnej metrológii, spolu s Medzinárodným úradom pre legálnu metrológiou (BIML) ako sekretariátom a sídlom OIML.
Od tej doby OIML vyvinula celosvetovú technickú štruktúru,
ktorej primárnym cieľom je harmonizovať predpisy a postupy
metrologickej kontroly, ktoré vykonávajú národné metrologické služby alebo iné poverené organizácie.

Ing. Erika Kraslanová
odbor metrológie ÚNMS SR
preložené
z http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html
(Preklad neposúdili autori projektu WMD)
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Správa o činnosTI autorizovaných osôb
za rok 2015
1 Úvod

● prehľad zmien od 1. 1. 2015 (zmeny v technickom
vybavení, v dokumentácii systému práce, v pra
covných postupoch, personálne zmeny, priestorové
zmeny, zmeny rozsahu autorizácie, zmeny rozsahu
akreditácie), tri prílohy k správe o činnosti (aktuálny
vzor pečiatky/plomby, aktuálny vzor vydávaných do
kladov – len v prípade zmien po 1. 1. 2015, aktuálny
cenník metrologických výkonov – informačný údaj),
● správu predkladá (meno, podpis, funkcia, dátum, pe
čiatka).

Počnúc rokom 2003 predkladajú autorizované osoby (ďalej
len „AO“) podľa § 24 zákona 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) správy o svojej
činnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníc
tvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“). Na predloženie správy ich
vyzýva ÚNMS SR, ktorý tiež určí osnovu správy a termín
jej predloženia. Na predloženie správy o činnosti za rok
2015 bolo vyzvaných celkove 80 AO podľa zoznamu AO
k 30. 11. 2015. Z uvedeného počtu bolo 13 autorizovaných
na výkon úradného merania a 67 na výkon overovania ur
čených meradiel.

3	Správy o činnosti
Správu v požadovanom termíne do 31. 1. 2016 dodalo
ÚNMS SR 80 vyzvaných AO. Všetky správy poskytujú úda
je v súlade s osnovou.

2 Osnova správy o činnosti za rok 2015
Podľa osnovy ÚNMS SR mali správy o činnosti AO obsa
hovať:
● všeobecné údaje o AO (obchodné meno, sídlo, resp.
miesto podnikania, právna forma a niektoré ďalšie
údaje),
● činnosť, ktorá je predmetom autorizácie (druh overo
vaných meradiel , resp. druh úradného merania),
● personálne údaje (štatutárny zástupca, zodpovedný
zástupca autorizovanej osoby, počet pracovníkov vy
konávajúcich autorizovanú činnosť),
● prehľad výkonov za rok 2015,
● prehľad kontrol za rok 2015 (počet a výsledky kon
trol vykonaných Slovenským metrologickým inšpek
torátom (ďalej len „SMI“), počet a výsledky dohľa
dov vykonaných Slovenskou národnou akreditačnou
službou (ďalej len „SNAS“), počet a výsledky iných
kontrol (interné audity, kontroly, atď.),
● prehľad účasti na porovnávacích meraniach (organi
zátor porovnávacieho merania, predmet porovnáva
cieho merania, dátum porovnávacieho merania, vý
sledok porovnávacieho merania),

4	Výkony v rámci úradného merania
Podľa poskytnutých údajov z oblasti výkonu úradného me
rania vykonali AO v roku 2015 celkove 123 104 meraní (vý
konov). Z uvedeného počtu meraní 120 614 tvorilo meranie
hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel. Celkový
počet meraní oproti predchádzajúcemu roku klesol o 25 281.
Prehľad činnosti osôb autorizovaných na výkon úradného
merania za rok 2015 a na porovnanie aj za rok 2014 je uve
dený v tabuľke 1.
5	Výkony v rámci overovania určených meradiel
Podľa údajov poskytnutých AO na výkon overovania urče
ných meradiel tieto v roku 2015 overili celkove 1 374 365
meradiel, čo je pokles oproti roku 2014 o 421 951 meradiel.
Tento pokles bol spôsobený hlavne menším počtom overe
ných meračov pretečeného množstva vody a elektromerov.
Prehľad činnosti osôb autorizovaných na výkon overovania
určených meradiel za rok 2015 a na porovnanie aj za rok
2014 je uvedený v tabuľke 2.

Tab. 1 – Prehľad činnosti AO na výkon úradného merania za roky 2015 a 2014
Druh úradného merania
Hmotnosť a zaťaženie náprav cestných vozidiel
Veličiny ionizujúceho žiarenia
Spotreba paliva cestných motorových vozidiel
Umelé osvetlenie
Spolu
1)
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Počet výkonov

Počet pracovníkov1)

2015

2014

2015

2014

120 614

145 640

54

55

1 845

2 121

7

7

569

501

11

11

76

123

1

1

123 104

148 385

73

74

Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.
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6 Kontroly, dohľad a porovnávacie merania

pokles oproti predchádzajúceho roku. V roku 2015 vykonala
SNAS u akreditovaných AO 14 dohľadov, resp. reakreditácií
či iných druhov činností v rámci akreditácie kalibračných la
boratórií, čo je pokles oproti predchádzajúceho roku.

Podľa údajov poskytnutých AO vykonal SMI v roku 2015
štyri kontroly u AO na výkon úradného merania a 33 kontrol
u AO na výkon overovania určených meradiel. Celkove je to
37 kontrol vykonaných v rámci metrologického dozoru vy
konávaného SMI. V porovnaní s rokom 2014 vzrástol počet
kontrol o 5.
AO v správach o činnosti vykázali 20 účastí na porovnáva
cích meraniach, z toho AO na overovanie určených meradiel
19 účastí a AO na úradné meranie 1 účasť, čo znamená určitý

7	Prehľad správneho konania v rámci autorizácie
Nakoľko s činnosťou AO súvisí aj správne konanie vyko
návané ÚNMS SR, v tabuľke 3 je uvedený stručný prehľad
správneho konania za roky 2015 a 2014.

Tab. 2 – Prehľad činnosti AO na výkon overovania určených meradiel za roky 2015 a 2014
Počet výkonov

Druh overovaných meradie /odbor merania

2015

2014

2015

2014

1 143 691

1 486 362

141

146

125 856

142 901

63

56

Elektromery, meracie transformátory prúdu a napätia

59 236

124 038

22

25

Záznamové zariadenia v cestnej doprave

32 506

31 118

156

167

24

0

2

2

0

0

2

2

8 261

6 844

9

9

619

1 002

5

5

3 637

3 500

13

13

58

551

5

4

1 374 365

1 796 316

418

429

Merače pretečeného množstva vody a merače tepla
Plynomery

Stacionárne nádrže
Výčapné nádoby
Meradlá tlaku
Akustika
Fyzikálne veličiny
Chemické zloženie plynov
Spolu
1)

Počet pracovníkov1)

Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.

Tab. 3 – Prehľad vydaných rozhodnutí ÚNMS SR v oblasti autorizácie podľa zákona o metrológii
za roky 2015 a 2014
Typ rozhodnutia

Počet
2015

2014

Nové rozhodnutie o autorizácii

  6

16

Zmena rozhodnutia (rozšírenie, predĺženie, iné zmeny)

20

27

Zrušenie, pozastavenie a zamietnutie autorizácie

  1

  2

Spolu

27

45

Ing. Ľudovít Bahurinský, Ing. Jozef Tomko,
odbor metrológie, ÚNMS SR
ludovit.bahurinsky@normoff.gov.sk
jozef.tomko@normoff.gov.sk
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016

9

Informácie

Informácia o programe Rozvoja metrológie
za rok 2015
Program rozvoja skúšobníctva, technickej normalizá
cie a metrológie (ďalej len „RSTNaM“) je programom
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a vychádza z po
trieb vyplývajúcich z analýzy vývojových trendov, z pri
pravovaných regulatívov, z potrieb praxe a aplikovania
najlepších skúseností, opierajúc sa pri tom o legislatív
ny proces EÚ, z návrhov národných politík, z koncep
cií rozvoja, ďalej z medzinárodných dokumentov a zo
správ metrologických organizácii, zo systému posudzo
vania zhody v regulovanej oblasti, systému metrologic
kej kontroly, zo zabezpečovania činnosti autorizovaných
a notifikovaných osôb podľa zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako aj zo zabezpečovania činnos
ti metrologických organizácii podľa zákona č. 142/2000
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých záko
nov v znení neskorších predpisov, zo zabezpečenia koor
dinácie jednotného postupu AO/NO/MO a z koncepcie
rozvoja výskumu a vývoja.
V roku 2015 odbor metrológie úradu vypísal na interne
tovej stránke úradu úlohy, ktoré vyplynuli z jeho kom
petencií, politík a koncepcií uvedených vo všeobecných
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ustanoveniach, a ktoré svojimi vlastnými kapacitami ne
dokáže realizovať. Išlo o úlohy z oblasti medzinárodnej
spolupráce a metodík.
V rámci úloh z oblasti MEDZINÁRODNEJ SPO
LUPRÁCE sa podporila činnosť sekretariátu technického výboru TC 4 OIML (Etalóny a kalibračné a overo
vacie zariadenia).
V rámci úloh z oblasti METODIKY sa vytvorila 3 me
todiky „Metrológia a meranie technických veličín pre
žiakov stredných odborných škôl“, „Metodika – analýza
súčasného stavu meradiel používaných v dôkazovom konaní o použití omamných látok (alkoholu)“ a „Analýza
stavu a návrh zjednotenia metrologickej terminológie“
a 2 príručky „Príručka pre posudzovanie zhody vodomerov“ a „Príručka pre používateľov meradiel hmotnosti“.
Pri vyhodnocovaní plnenia úloh rozvoja za odbor metro
lógie pre rok 2015 sa postupovalo v zmysle jednotlivých
platných zmlúv medzi úradom a zhotoviteľmi a podľa
Metodického usmernenia RSTNaM. Všetky vyhlásené
úlohy boli splnené a splatné v roku 2015.
Ing. Erika Kraslanová
odbor metrológie, ÚNMS SR
erika.kraslanova@normoff.gov.sk
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Akreditovaný organizátor MLPM – SLM, n. o.,
Odbor stratégie a marketingu
Slovenská legálna metrológia, n.o. (SLM) organizuje medzi
laboratórne porovnávacie merania (MLPM) od roku 2001.
Rozsah organizácie sa neustále rozširuje, ako z pohľadu me
raných veličín, rozsahu merania tak aj z pohľadu zorgani
zovaných MLPM a počtu účastníkov. Organizátor zo SLM
organizuje MLPM s cieľom vyhodnotiť porovnateľnosť vý
sledkov kalibračných a skúšobných laboratórií, ale aj porov
nateľnosť laboratórií vykonávajúcich meranie. Z pohľadu
počtu zapojených účastníkov do programu MLPM sa rozsah
pohybuje od jedného účastníka až po desiatky účastníkov
(jedno z najrozsiahlejších MLPM malo 44 účastníkov).
V roku 2015 organizátor zo SLM zorganizoval MLPM v na
sledujúcich veličinách:
Graf 1 – Prehľad organizovaných MLPM v roku 2015
podľa odborov merania

V nasledujúcej tabuľke je uvedený rozsah organizovaných
MLPM z pohľadu zamerania, počtu účastníkov a úspešnosti
konkrétneho programu MLPM.
Z vyššie uvedeného prehľadu organizovaných MLPM je
možné charakterizovať rok 2015 viac z pohľadu kvantity
zorganizovaných programov MLPM ako zapojením vý
znamného množstva účastníkov. Veľké množstvo programov
a širokú škálu oblastí vidí organizátor zo SLM ako dôsledok
detailných analýz činností akreditovaných laboratórií v rám
ci plánovania svojich stratégií v účasti v MLPM, vplývajúc
z politiky SNAS. Počet účastníkov v jednotlivých progra
moch sa odvíja od počtu kalibračných laboratórií v danej
oblasti, resp. od požiadavky účastníka mimo pravidelného
rámca organizácie v danej oblasti. Požiadavky na dvoj
strannú účasť v MLPM v niektorých prípadoch vyplývajú
z požiadavky preveriť účinnosť nápravných a preventív
nych opatrení po neúspešnom výsledku v predchádzajúcom
MLPM. Organizátor zo SLM, s prihliadnutím na požiadav
ky zákazníka, opakovane v perióde 3 až 4 rokov vyhlasuje
programy z rovnakej oblasti s cieľom osloviť čo najväčší
počet účastníkov. Vyšší počet zúčastnených laboratórií pri
náša pridanú hodnotu z pohľadu porovnateľnosti sa s inými
laboratóriami, pre organizátora uplatnenie štatistických prí
stupov pri vyhodnotení, zvýšenie dôveryhodnosti výsledkov
meraní a v neposlednom rade zníženie účastníckeho poplat
ku v MLPM.
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016

Organizátor zo SLM za
posledné obdobie zazna
menal niekoľko požiada
viek laboratórií na skrá
tenie periódy organizácie
niektorých programov, ale
požiadavky sú ojedinelé,
čo má za následok organi
záciu MLPM pre jedného,
nanajvýš dvoch účastní
kov. Následne sa musí zaoberať otázkami, či je ešte reálne
a rentabilné zrealizovať niektoré požiadavky pri zohľadnení
nákladov a výnosov. Kompetentná organizácia MLPM zahr
ňuje totiž širokú škálu činností, ako sú zabezpečenie pred
metu MLPM v požadovanom rozsahu, zabezpečenie odbor
ného garanta, posúdenie vhodnosti predmetu na daný účel,
skúšky stability pred a počas a ich vyhodnotenie, zabezpe
čenie vzťažnej hodnoty, distribúcia meradla, zabezpečenie
organizačných a technických pokynov, distribúcia a jedno
značná prezentácia výsledkov, zabezpečenie dôvernosti vý
sledkov účastníka a pod.
V roku 2015 OSM zorganizovalo programy MLPM (de
formačný tlakomer a váhy s neautomatickou činnosťou)
s vyšším počtom účastníkov a zároveň so zahraničnou
účasťou laboratórií troch laboratórií z Ruskej federácie:
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и ис
пытаний в г. Пятигорске Ставропольского края», Феде
ральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Ростовской области», Федеральное
бюджетное учреждение «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Свердловской области» (účastníkov uvádzame so súhlasom
účastníka). Výzvou z pohľadu organizácie bolo MLPM SLM
11/15 Plavákový hladinomer, kde sme zabezpečili referenciu
od špičkového výrobcu Endress + Hauser Japan Co., Ltd.,
Japonsko (obr. č. 2).
Významným faktorom pri organizovaní MLPM zohrávajú
požiadavky metrologických pracovísk SLM, zastúpené od
borom metrológie. Široké portfólio metrologických služieb
SLM zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o pláne na na
sledujúci rok. So súhlasom Odboru metrológie SLM uvádza
me účasť pracovísk SLM na jednotlivých programoch.
TSLM pre aktuálny rok pripravila plán MLPM, ktorý zohľad
ňuje požiadavky kalibračných laboratórií a technických, or
ganizačných možností organizátora MLPM. Plán je dostup
ný na www.slm.sk. SLM ako organizátor MLPM nevylučuje
po preskúmaní dodatočných požiadaviek rozšíriť uvedený
plán MLPM 2016. Bližšie informácie o podmienkach účas
ti v jednotlivých programoch získa potenciálny záujemca
u koordinátora MLPM.
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Tab. 1 – Prehľad výsledkov MLPM 2015
Kód MLPM

Predmet MLPM

Počet účastníkov

Úspešnosť MLPM (%)

K 01/15

Piestový tlakomer

3

100

K 02/15

Stopky mechanické, elektronické

4

  93

K 03/15

Infračervený teplomer

3

100

K 04/15

Uholník

3

100

K 06/15

Kontrolné sitá

3

  88

K 07/15

Dutinomery

4

100

K 08/15

Merací klin

1

100

K 09/15

Prevodníky teploty

1

100

K 11/15

Meračské pásmo

5

  69

K 12/15

Deformačný tlakomer

7

  95

K 13/15

Sklené teplomery

1

100

K 14/15

Radarové rýchlomery

1

100

UNMS 01/15

Váhy s neautomatickou činnosťou

13

  97

UNMS 02/15

Analyzátory výfukových plynov

1

100

UNMS 03/15

Vodomer DN 15

6

neukončené

SLM 01/15

Výdajný stojan PHM

5

100

SLM 02/15

Výdajný stojan LPG

2

100

SLM 03/15

Taxameter

6

100

SLM 04/15

Odmerná nádoba - kovová

3

100

SLM 05/15

Meradlo relatívnej vlhkosti

2

100

SLM 06/15

Teplomery

2

100

SLM 07/15

Analyzátory dychu

2

100

SLM 08/15

Meradlá a zdroje frekvencie

1

100

SLM 09/15

Radarové rýchlomery

1

100

SLM 10/15

Laserový diaľkomer

1

100

SLM 11/15

Plavákový hladinomer

1

100

a)

b)

c)

Obr. č. 1 – a) merací klin; b) mechanické stopky; c) sklené teplomery
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Tab. 2 – Prehľad účasti pracovísk SLM
v programoch MLPM 2015
Metrologické pracovisko

Účasť na MLPM
(ks)

Pracovisko Bratislava

17

Pracovisko Banská Bystrica

11

Pracovisko Košice

10

Pracovisko Žilina

  3

Pracovisko Nitra

  4
Obr. č. 2 – Plavákový hladinomer
Tab. 3 – Plán MLPM 2016

Kód MLPM

Názov programu

Rozsah

Rozšírená neistota*

K 01/16

Mostová váha – cestná

do 30 t

1 ∙ 10–4 m (z meranej hmotnosti)

K 02/16

Prevodníky tlaku ako súčasť
meračov tepla
a prepočítavačov množstva
plynu

do 10 MPa

0,01 %

K 03/16

Multifunkčný kalibrátor

do 1000V (DC, AC), do 1A (DC, AC),
do 1 MΩ, frekvencia 10 MHz

Informácia u koordinátora MLPM

K 04/16

Termočlánok

(100 až 1200) °C

Informácia u koordinátora MLPM

K 05/16

Odporový snímač teploty

(–40 až 420) °C

(0,005 °C až 0,05) °C

K 06/16

Stáčací meter

5m

(40 + 10 ∙ L) µm

K 07/16

Cestný rýchlomer – laserový

(10 až 300) km/h

1,2 km/h

SLM 01/16

Výčapná nádoba

0,04 l

<1%

SLM 02/16

Malý objem

nedelená pipeta 20 ml
odmerný valec 50 ml
koncová miera. 400 ml

<1%

SLM 03/16

Konduktometria
(vodivosť roztokov)

(0,005 až 2,0) S/m

(0,0005 + 0,003 · k) S/m

SLM 04/16

pH – metria (pufre)

(1,679 až 10) pH

< 0,015 pH

ÚNMS
01/16

Kalorimetrické počítadlo +
párové snímače teploty

Informácia u koordinátora MLPM

Informácia u koordinátora MLPM

ÚNMS
02/16

Tachograf (charakteristický
koeficient vozidla w)

(charakteristický koeficient vozidla)

8 imp/1000 m

ÚNMS
03/16

Spotreba paliva

mestská prevádzka
90 km/h, 120 km/h

2%

* Charakteristická hodnota neistoty zodpovedajúca úrovni organizovaného MLPM (neistota merania referenčného laboratória neprekročí
uvedenú neistotu)

Ing. Miloš Ujlaky
Odbor pre stratégiu a marketing
Slovenská legálna metrológia. n. o.
ujlaky@slm.sk
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016
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Akreditované študijné programy z oblasti merania
na SjF STU
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity má od akademického roku 2015/2016 novo akreditované
študijné programy (ŠP) inžinierskeho štúdia Meranie a skúšobníctvo a doktorandského štúdia Metrológia, súčasne
požiadala o akreditáciu bakalárskeho štúdia v študijnom programe Manažérstvo kvality a meranie v strojárenstve
od akademického roku 2016/2017.

Meranie a skúšobníctvo – inžinierske štúdium (2. stupeň)

Metrológia – doktorandské štúdium (3. stupeň)

Garant: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Garant: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Profil (charakteristika) ŠP: Absolvent získa druhý stupeň
vysokoškolského vzdelania v odbore meranie s orientáciou
hlavne na energetiku, strojárenstvo, chémiu. Má vedomosti
z teórie merania, modernej meracej a informačnej techniky,
metrológie, informačných a komunikačných technológií pre
zabezpečenie metrologických úloh. Ovláda metódy návrhu
technických a programových prostriedkov merania, metódy
návrhu systémov riadenia meracích procesov. Je pripravený
pre oblasť posudzovania zhody, akreditácie a certifikácie.
Má schopnosť rozvíjať a navrhovať vlastné riešenia problé
mov, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne sa roz
hodovať pri výbere a použití metód, techník a prostriedkov,
riešiť problémy v nových, neznámych, multidisciplinárnych
kontextoch, pracovať na projektoch obsahujúcich identifi
káciu problému, analýzu, návrh a implementáciu systémov,
uplatňovať normy kvality, efektívne pracovať individuálne
i v tíme, využívať systémový prístup v manažmente projek
tov, udržiavať kontakt s vývojom vedného odboru, akcepto
vať nevyhnutnosť sústavného profesionálneho rozvoja a ce
loživotného vzdelávania, podieľať sa na tvorbe koncepcií
a strategických postupov pri modernizácii riešení a postupov
merania. Uplatní sa tiež ako špecialista na moderné oblasti
merania, ako sú diagnostické systémy, automatizované me
racie systémy, virtuálne prístroje a laboratóriá, metrologické
systémy, inteligentné senzorové systémy a pod. Má predpo
klady pre prácu na útvaroch manažérstva kvality hlavne pre
oblasť manažérstva merania.

Profil (charakteristika) ŠP: Absolvent ovláda vedecké metó
dy výskumu a vývoja meradiel, je schopný navrhovať a roz
víjať metódy merania, kalibrácie a overovania meradiel,
vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii me
racích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrho
vania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu,
overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať
a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania na
meraných údajov.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača
o štúdium ŠP:
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného
programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvé
ho stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Vyžadované špecifické schopnosti alebo predpoklady sú:
– dobré znalosti z matematiky, fyziky, technickej me
chaniky, automatizácie a merania, cudzích jazykov,
– schopnosť tímovej práce.
Zohľadňujú sa študijné výsledky počas celého vysokoškol
ského štúdia a úspešná účasť na ŠVK.
14

Absolvent odboru metrológia (3. stupeň):
● má hlboké teoretické vedomosti:
– v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho ve
deckou prácou,
– v oblasti metrológie vybraných veličín, meracích
jednotiek a ich realizácie, nadväznosti meradiel,
teórie merania, meracích prístrojov a systémov,
navrhovania a riadenia experimentov, spracova
nia výsledkov meraní a vyhodnocovania experi
mentov.
● získa schopnosť:
– vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problé
mov v oblasti metrológie,
– pracovať na zložitých experimentálnych zariade
niach,
– pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch
výskumu,
– aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu
v praxi.
● osvojí si:
– vedecké formulovanie problému,
– metódy vedenia riešiteľského kolektívu,
– metódy pedagogickej práce,
– väzby výskum–vývoj–výroba–použitie,
– etické a spoločenské stránky vedeckej práce.
Absolvent sa podieľa na profilovaní svojho odborného za
merania voľbou voliteľných predmetov, čo mu umožňuje
získať komplexné znalosti v odbore pre jeho ďalšiu vedeckú
prácu. Charakteristickou črtou výchovy je zapojenie dokto
randov do vedeckovýskumných úloh univerzity a spolupra
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016
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cujúcich pracovísk praxe. Všestranne sa u absolventa pod
porujú schopnosti neustáleho zdokonaľovania a vzdelávania
v kontexte prieniku nových technológií.
Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača
o štúdium ŠP:
K prihláške na doktorandské štúdium sú požadovanými prí
lohami:
– doklad o absolvovaní inžinierskeho/magisterského
štúdia,
– doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch,
– štruktúrovaný životopis,
– doklad o absolvovanej praxi.
K prihláške na doktorandské štúdium sú odporúčanými prí
lohami:
– referencie,
– prehľad o vedeckovýskumnej činnosti,
– zoznam publikácií.
Manažérstvo kvality a meranie v strojárenstve –
bakalárske štúdium (1. stupeň)
Garant: doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
Absolvent získa prvý stupeň vysokoškolského vzdelania
v odbore meranie a výrobné technológie s orientáciou hlav
ne na strojárenstvo, energetiku, automobilový priemysel. Má
vedomosti z modernej meracej a informačnej techniky, met
rológie, manažérstva kvality a riadenia výroby. Bude rozu
mieť technike implementácie noriem manažérstva kvality
v strojárskych podnikoch a aplikácii progresívnych metód

eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016

a nástrojov zabezpečovania a trvalého zlepšovania kva
lity. Je pripravovaný na samostatné, ako aj tímové riešene
základných úloh metrológie, manažérstva kvality a návrhu
a vyhodnotenia meraní. Absolvent bude pripravený buď na
štúdium študijného programu druhého stupňa v oblastiach
merania a kvality produkcie, resp. v príbuzných študijných
programoch alebo na bezprostredný vstup na trh práce.
Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača
o štúdium ŠP:
Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie študenta je absolvo
vanie strednej školy s maturitou. Ďalšou podmienkou pre
prijatie je dosiahnutý prospech.
Výsledky dosiahnuté na strednej škole sa vyhodnotia pomo
cou bodovacieho systému. V bodovom hodnotení sú obsiah
nuté:
– študijný priemer počas celého stredoškolského štú
dia,
– výsledok maturity, priemerná známka z profilujúcich
predmetov – matematika, fyzika,
– druh strednej školy a iné aktivity.
Súčasťou prijímacieho konania môžu byť písomné prijíma
cie skúšky zo stredoškolskej matematiky a fyziky; jej vý
sledky sa taktiež vyjadria v bodoch.
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
SjF STU, Bratislava
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TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
V ŠTUDIJNOM ODBORE 5.2.55 METROLÓGIA
Podľa § 54 odsek 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje
Strojnícka fakulta STU v Bratislave pre akademický rok 2016/2017 témy dizertačných prác v akreditovanom študijnom
programe 5.2.55 Metrológia.
Termín podania prihlášky do: 31. mája 2016
Termín konania prijímacej skúšky: 3. júl 2015
Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017 je uverejnený aj na adrese is.stuba.sk
Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017. Bližšie informácie o kon
krétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické
okruhy zamerania prijímacej skúšky.
Uchádzač sa prihlasuje elektronicky (elektronickú prihlášku nájdete na adrese http://is.stuba.sk)
Typ práce:

Dizertačná práca

Názov témy:

Pokročilé štatistické metódy v metrológii

Názov témy anglicky:

Advanced statistical and computational methods in metrology

Vedúci práce:

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Fakulta:

Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov:

–

Akademický rok:

2016/2017

Navrhol:

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Anotácia:

Cieľom práce je rozvoj matematicko-štatistických metód a algoritmov pre vyhodnocovanie meraní
s dôrazom na rozvoj modelov a metód v oblasti kalibrácie meradiel.

Anotácia anglicky:

The aim of the work is to develop mathematical and statistical methods and algorithms for
evaluation of the measurement results with emphasis on the development of models and methods
for calibration of measuring devices.

Typ práce:

Dizertačná práca

Názov témy:

Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojov

Názov témy anglicky:

Evaluation of uncertainties in the calibration of measuring instruments

Vedúci práce:

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Fakulta:

Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov:

–

Akademický rok:

2016/2017

Navrhol:

prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Anotácia:

Stanovenie neistôt kalibračných kriviek meracích prístrojov je v súčasnosti aktuálnou úlohou
v súvislosti s rozvojom teórie neistôt. Je treba navrhnúť korektné metódy vyhodnotenia kali
bračných kriviek na báze štatistických metód, urobiť ich klasifikáciu a aplikovať na konkrétne
dáta kalibrácie.

Anotácia anglicky:

Determination of the uncertainty of the calibration curves measuring devices is currently topical
issue in connection with the development of the theory of uncertainty. It is fair to propose methods
for evaluating calibration curves based on statistical methods, making them a classification applied
to a specific calibration data.
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Typ práce:

Dizertačná práca

Názov témy:

Analýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích
nákladov

Názov témy anglicky:

Analysis of the various impact factors on the accuracy of the evaluation of heating costs

Vedúci práce:

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Fakulta:

Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov:

1

Akademický rok:

2016/2017

Navrhol:

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Anotácia:

Práca bude zameraná na podrobnú analýzu rôznych vplyvov pôsobiacich na presnosť určenia
údaja zobrazovaného rozdeľovačom vykurovacích nákladov. V rámci práce sa predpokladá
návrh a realizácia skúšobného zariadenia na rozdeľovače vykurovacích nákladov. Súčasťou
bude skúšanie týchto rozdeľovačov rôznych typov a komplexné spracovanie a vyhodnotenie
základných parametrov. Práca bude popisovať a analyzovať možné metódy merania, postupy
merania a ich teoretické východiská. Pre realizované merania bude potrebné vyhodnotiť neistoty
merania a aproximovať modely navrhnutých procesov.

Anotácia anglicky:

The work will focus on a detailed analysis of the various influencing factors on the accuracy of the
data values displayed on the calculator of heat costs. As a part of the work is expected to design
and implement test equipment to these instruments. The work will include testing of different
types of these instruments and complete processing and evaluation of basic parameters. The work
will describe and analyze possible methods of measurement, measurement procedures and their
theoretical basis. It will be necessary to evaluate the measurement uncertainty and approximate
models proposed processes for realized measurements.

Typ práce:

Dizertačná práca

Názov témy:

Nové modifikované metódy pre spresňovanie bilančného merania pri preprave ropy
a ropných produktov

Názov témy anglicky:

The new and modified methods for improvement of the balance measurements for the transport
of petroleum and petroleum products

Vedúci práce:

RNDr. Jiří Tesař, PhD.

Fakulta:

Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov:

–

Akademický rok:

2016/2017

Navrhol:

RNDr. Jiří Tesař, PhD.

Anotácia:

Presné bilančné meranie množstva prepravovanej ropy či ropných produktov je jednou
z kľúčových úloh metrológie prietoku technických kvapalín. V technickej praxi sa jedna najmä
o veľmi presné meranie pretečeného množstva ropy prepravovanej produktovodmi na hraničných
alebo predávacích staniciach. Cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť a experimentálne overiť
nové resp. modifikované metódy bilančného merania pri preprave ropy s využitím moderných
technológií a prvkov na princípe coriolisovej sily. Neoddeliteľnou súčasťou dizertačnej práce bude
podrobný rozbor neistôt na jednotlivých členoch bilančného meracieho systému a následné určenie
celkovej presnosti bilančného merania so zohľadnením všetkých korelácií. Nevyhnutnou súčasťou
práce bude aj návrh realizácie periodických kontrolných meraní a ich štatistické vyhodnotenie.
Predpokladá sa, že práca bude realizovaná v úzkej súčinnosti s niektorou z prepravných spoločnosti
z ČR alebo SR, bude zohľadňovať reálne parametre existujúcich produktovodov a limity európskej
a národnej legislatívy ČR resp. SR v oblasti legálnej metrológie. Predpokladá a, že práca bude
mať teoreticko- experimentálny charakter a jej výsledky budú priamo aplikovateľné do technickej
praxe prepravných spoločnosti.

eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016
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Anotácia anglicky:

The precise balance measurements of the transferred amount of petroleum or petroleum products
is one of the key roles of the technical liquids flow metrology. In the technical practice, there are
mainly the very precise measurements of the transferred amount of petroleum transported by the
pipelines on the border- or transfer-stations. The aim of this postgradual work is to propose and
experimentally prove the new or modified methods of the balance measurements for the transport
of petroleum utilizing the modern technologies and elements based on the Coriolis principle.
An integral part of the work will also be a detailed analysis of the uncertainties reached at the
individual parts of the balance measurement system and a successive determination of the total
accuracy of the balance measurement with taking all the correlations into account. A necessary
part of the work will also be a proposal of the periodic interterm checking measurements and their
statistical evaluation. It is assumed that the work will be realized in a close cooperation with one
Czech or Slovak petroleum transport companies and will take into account the real parameters of
the existent pipelines and the limits of the European and national legislature of Czech or Slovak
Republic in the field of legal metrology. It is assumed that the work will have both the theoretical
and experimental character and its results will be directly utilizable in the technical practice of the
transport companies.

Typ práce:

Dizertačná práca

Názov témy:

Aplikácia pokročilých štatistických metód pri posudzovaní zhody meradiel

Názov témy anglicky:

Application of advanced statistical methods in conformity assessment of measuring instruments
instruments

Stav témy:

schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – predseda odborovej komisie)

Vedúci práce:

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Fakulta:

Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov:

2

Akademický rok:

2016/2017

Navrhol:

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Anotácia:

Práca bude zameraná na podrobnú analýzu rôznych štatistických metód aplikovateľných pri posu
dzovaní zhody prístrojov s meracou funkciou. Pri riešení musí byť rešpektovaná smernica MID.
Práca musí porovnať rôzne metódy vyhodnocovania konkrétnych meraní a zhodnotiť ich výhody
resp. nevýhody pre daný účel.

Anotácia anglicky:

The work will focus on a detailed analysis of various statistical methods applicable in conformity
assessment of measuring instruments. The Measuring Instruments Directive must be respected.
Different methods of evaluating of specific measurements must be compared and their advantages
or disadvantages must be discussed.
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
predseda odborovej komisie
SjF STU, Bratislava
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SMÚ – Plán vzdelávania pre rok 2016

ponuka vzdelávacích programov
v oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií

Termín

Spotrebiteľské balenie výrobkov

12. 4. 2016

Skúšanie váh pre opravárov

12. 4. 2016

Výklad normy ISO 9001:2015

4. 4. 2016

Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy ISO 9001:2015

5. – 7. 4. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody

12. – 13. 4. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

12. – 14. 4. 2016

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave,
platí i pre autorizované osoby

4. – 5. 5. 2016

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa
normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR

10. – 12. 5. 2016

Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske aplikácie

16. – 17. 5. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody

17. – 18. 5. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

17. – 19. 5. 2016

Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín

17. – 18. 5. 2016

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov

25. – 27. 5. 2016

Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia – akreditovaný kurz MŠ SR

25. – 27. 5. 2016

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

1. – 2. 6. 2016

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa
normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR

7. – 8. 6. 2016

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku – akreditovaný kurz MŠ SR ,
výber z troch modulov: Priamo ukazujúce tlakomery, Prevodníky tlaku, Tlakomery na meranie
tlaku v pneumatikách motorových vozidiel, možnosť prihlásiť sa na 2 moduly

21. – 23. 6. 2016

Metrológia geometrických veličín, modul: Dĺžka – akreditovaný kurz MŠ SR

21. – 22. 6. 2016

Metrológia geometrických veličín, moduly: Uhol – akreditovaný kurz MŠ SR

21. a 23. 6. 2016

Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách

28. 6. 2016

Skúšky spôsobilosti

29. 6. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody

6. – 7. 9. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

6. – 8. 9. 2016

Montáž plynomerov

6. – 7. 9 . 2016
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ponuka vzdelávacích programov
v oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií

Termín

Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, výber z troch modulov:
Sklené teplomery, Odporové snímače teploty, Termoelektrické snímače teploty;
možnosť prihlásiť sa na 2 moduly

12. – 14. 9. 2016

Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality

13. 9. 2016

Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025

20. – 21. 9. 2016

Neistoty – základný kurz

21. 9. 2016

Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz

29. – 30. 9. 2016

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný kurz MŠ SR Modul:
Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách

4. – 5. 10. 2016

Správna výrobná prax

5. 10. 2016

Spotrebiteľské balenie výrobkov

11. 10. 2016

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

11. – 12. 10. 2016

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2011

25. 10. 2016

Výklad normy ISO/IEC 17025:2016

Nov. 2016

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa
normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR

15. – 17. 11. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody

22. – 23. 11. 2016

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

22. – 24. 11. 2016

Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia – akreditovaný kurz MŠ SR

29. 11. – 1. 12. 2016

Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov

7. 12. 2016

Skúšanie váh pre opravárov

7. 12. 2016

Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží – akreditovaný kurz MŠ SR.
Modul: Meranie hmotnosti

15. – 16. 12. 2016

Nadstavbový kurz z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe pre
interných audítorov a manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025

December 2016

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave,
platí i pre autorizované osoby

December 2016

Kurzy sa konajú v SMU, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 a začínajú o 8,45 h.
V priebehu nasledujúcich mesiacov sa budú termíny vzdelávacích programov organizovaných SMU podľa požiadaviek dopĺ
ňať z kompletnej ponuky, zverejnenej na www.smu.sk – odborné kurzy
Kontakt: vzdelavanie@smu.gov.sk; SMU, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
RNDr. Eleonóra Palouová
Slovenský metrologický ústav
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SNAS – zoznam seminárov pre rok 2016
V roku 2016 SNAS organizuje sériu seminárov určených
pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.
Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednot
livých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP,
v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť
priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými
garantmi a kompetentnými pracovníkmi SNAS, na ktorom
bude vytvorený priestor pre diskusiu a poskytnutie odpovedí
na konkrétne otázky spoločného záujmu. Snahou SNAS je
pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy na
sledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver
jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka
elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné
oblasti.
Por.
číslo

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplá
novaných na rok 2016. Presný termín a podrobný program
budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru
uverejnené na internete SNAS.
V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej pri
hlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odbor
ného garanta SNAS.
Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže
byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnos
ťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady
spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si
hradí každý účastník sám.

Druh semináru

Počet dní

Miesto
konania

Odborný garant

1.

Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá
(ISO/IEC 17025)

1

Bratislava

RNDr. Kromka, CSc.

2.

Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá
(ISO/IEC 17025)

1

Košice

RNDr. Kromka, CSc.

3.

Seminár pre SLP (Zákon č. 67/2010 Z. z.,
č. 320/2010 Z. z., č. 92/2012 Z. z.)

1

Bratislava

Ing. Foríšeková

4.

Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce systémy
(ISO/IEC 17021-1)

1

Bratislava

Ing. Randus

5.

Seminár pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043)

1

Bratislava

Ing. Richter, CSc.

6.

Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020)

1

neurčené

Ing. Kováčik

7.

Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby
(ISO/IEC 17024)

1

Bratislava

Ing. Kuťková

8.

Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty
(ISO/IEC 17065)

1

Bratislava

Ing. Kothaj

9.

Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov
(ISO 14065)

1

Bratislava

Ing. Kuťková

10.

Seminár pre medicínske laboratóriá
(ISO 15189)

1

Bratislava

Ing. Dubajová

11.

Seminár pre medicínske laboratóriá
(ISO 15189)

1

Košice

Ing. Dubajová

11.

Seminár pre medicínske laboratóriá
(ISO 15189)

1

Košice

Ing. Dubajová

Bližšie informácie nájdete na www.snas.sk
Mgr. Martin Senčák
SNAS
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PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

„Deň skúšobníctva 2016“
Tohtoročný Deň skúšobníctva sa uskutoční dňa 20. apríla 2016 v kongresovej sále (SMÚ) – 1. poschodie,
Karloveská 63, 840 00 Bratislava, v rámci ktorého sa bude konať odborný seminár pri príležitosti nadobudnutia
účinnosti balíka nariadení vlády, ktoré transponujú smernice Nového prístupu zosúladené s Novým legislatívnym
rámcom Európskej únie určený pre zástupcov autorizovaných a notifikovaných osôb, zástupcov ÚNMS SR a prípadne iných zainteresovaných strán.
Ing. Monika Laurovičová
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR

46. Fórum metrológov
Vážení čitatelia,
každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie organizuje Slovenská metrologická spoločnosť pod gesciou Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Fórum metrológov. Hlavným poslaním Fóra je pripomenúť si význam merania a metrológie a riešiť aktuálne problémy z vybraného odvetvia priemyslu SR. Tento rok
sa v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2016 v priestoroch Kongres hotela Partizán na Táloch uskutoční už 46. Fórum metrológov, na
ktoré si Vás dovoľujem srdečne pozvať.
Automobilový priemysel je jedným z kľúčových odvetví slovenskej ekonomiky. Z tohto dôvodu sme ako ústrednú
tému tohtoročného Fóra zvolili problematiku Systému manažérstva merania v podmienkach automobilového priemyslu. Dôležitosť tejto témy podčiarkuje aj fakt, že tohtoročné fórum je organizované v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu.
Automobilový priemysel je veľmi úzko prepojený s ďalšími odvetviami hospodárstva. Zvýšenie produkcie automobilov prináša nielen ekonomický rast a rast zamestnanosti, ale aj nové trendy, stratégie a požiadavky, ktoré sa týkajú
merania a metrológie. Preto je pre nás veľkým potešením, že záujem o aktívnu účasť na Fóre potvrdil aj riaditeľ Bureau
of Legal Metrology OIML Stephen Patoray.
Cieľom konferencie je reflektovať tieto zmeny a položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo
všetkých oblastí týkajúcich sa merania a metrológie medzi výrobcami automobilov, ich dodávateľmi a subjektmi
Národného metrologického systému.
Obsahová štruktúra fóra bude rozdelená do nasledujúcich tematických blokov:
■ Trendy, inovácie automobilového priemyslu a ich dopady na meranie a metrológiu
■ Požiadavky na merania a metrológiu vyplývajúce z normatívnych dokumentov a štandardov aplikovaných v automobilom priemysle SR
■ Úlohy a kompetencie subjektov Národného metrologického systému SR v infraštruktúre automobilového priemyslu SR
■ Výkon metrologickej kontroly v podmienkach automobiliek a ich dodávateľov
■ Aktuálne poznatky a skúsenosti s procesom merania a spracovania výsledkov merania
Detailné informácie o 46. Fóre metrológov nájdete na www.metrolog.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Ing. Tomáš Švantner
predseda výboru Slovenskej metrologickej spoločnosti
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Spomíname na nášho kolegu
Ing. Roberta Spurného, CSc.

Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skon
čil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede,
náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metroló
gie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy
opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli
rozlúčiť vrátane väčšiny bývalých kolegov ČSMÚ, SMÚ
a ČMI vrátane top manažmentu ČMI, sme si začali uvedo
movať, koho strácame a čo pre nás znamenal.
Odišiel významný človek, ktorý celý svoj aktívny pracov
ný život venoval metrológii, jej rozvoju a následnej per
fektnej reprezentácii Československa, následne Slovenska
a Česka takmer vo všetkých kútoch sveta. Okrem svojej
práce miloval svoju rodinu a modely historických plachet
níc, ktoré vyrábal s nevšednou precíznosťou.
Až keď som začal písať tieto riadky a sumarizoval som
stopy jeho práce, ktoré po ňom zostali, až vtedy som si
uvedomil, kto nás vlastne navždy opustil.
Pokúsim sa zrekapitulovať niektoré nezmazateľné stopy
jeho aktívneho života:
Od úspešného ukončenia Strojníckej fakulty SVŠT
Bratislava v roku 1973 do svojho odchodu do dôchod
ku bola jeho jediným zamestnávateľom metrológia,
a to Československý metrologický ústav, po rozdelení
Československa Slovenský metrologický ústav a nakoniec
Český metrologický institut, pričom tejto svojej pracov
nej životnej láske venoval „iba“ 40 rokov svojho plodné
ho života.
Výpočet výsledkov jeho pracovnej činnosti je neobvyklý
a jedinečný, o čo sa v krátkosti pokúsim.
Po obhájení ašpirantúry, ktorú úspešne absolvoval
v ČSMÚ sa stal pracovníkom odboru hmotnosti, kde sa
venoval vývoju a výskumu metód a zariadení slúžiacich
k realizácii etalonáže ako aj výkonu merania a kalibrácie.
Počas svojho pôsobenia na ústave postupne prešiel výko
nom všetkých funkcií od radového pracovníka, vedeckého
tajomníka až po funkciu riaditeľa, v ktorej pôsobil v ro
koch 1993 – 1995.
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016

Úspešne pôsobil v rozvojových krajinách ako expert
UNIDO, resp. ako expert. Konkrétne v Etiópii, Zambii,
Sýrii, Čiernej Hore a Kosove pôsobil pri budovaní primár
nej etalonáže, výkonu metrologickej nadväznosti, reali
zácii akreditačných schém, identifikácii a výpočte neistôt
merania.
Ako vedecký hosť pracoval vo význačných národných
metrologických inštitútoch ako sú PTB Braunschweig
(Nemecko), VNIIM Leningrad (Rusko), IMGC Torino
(Taliansko), BIPM Sévres (Francúzsko), NMi Delft (Ho
landsko), NPL Teddington (Veľká Británia).
Školil špecialistov z rozvojových krajín (Vietnam, Kuba,
Severná Kórea, Egypt, Mongolsko, Kirgizsko, Kazachstan)
o primárnej etalonáži hmotnosti (kalibrácia závaží a váh).
Od roku 1983 prednášal na Strojníckej fakulte STU na tému
„Technológia výroby meracích prístrojov“ a „Konštrukcia
meracích prístrojov“ pre denných poslucháčov a taktiež na
postgraduálnom štúdiu metrológie na STU (témy: metro
lógia hmotnosti, hustoty, viskozity, sily a dĺžky).
Počas svojho pôsobenia v ČSMÚ a SMÚ bol vedeckým
garantom národného etalónu hmotnosti, národného etaló
nu kinematickej viskozity a národného etalónu hustoty.
Osobne realizoval merania v rámci kľúčových porovná
vacích meraní v rámci metrologických inštitútov v oblas
tiach hmotnosti, kinematickej viskozity a hustoty s výsled
kami, na základe ktorých je Slovenský metrologický ústav
akceptovaný ako signatár MRA.
Realizoval etalonážne zariadenia:
– rekonštruoval primárnu Rueprechtovu mechanickú
váhu pre SMÚ;
– mechanické komparátory hmotnosti pre SMÚ a pre
ASMW Berlín;
– komparačné váhy vrátane aplikácie teórie kompen
zácie elektromagnetickou silou pre SMÚ;
– šesť automatických zariadení na kalibráciu súprav
závaží pre SMÚ;
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– tri automatické zariadenia na kalibráciu súpravy zá
važí pre NMi Delft;
– päť automatických vážiacich zariadení pre primár
nu prípravu zmesí plynov pre SMÚ, GUM Varšava,
ČMI Praha (2×) a pre NMi Delft;
– mechanickú časť zariadenia pre hydrostatické váže
nie pre stanovenie objemu závaží v BIPM Sévres;
– zariadenie hydrostatického váženia pre NPL Ted
dington;
– automatické zariadenie pre kalibráciu vibračných
hustomerov kvapalín pre SMÚ;
– automatické zariadenie pre hydrostatické váženie –
pre hustoty kvapalín a pre meranie objemov etaló
nov hmotnosti pre SMÚ;
– automatické zariadenia pre skúšanie pre neautoma
tické vážiace zariadenie triedy presnosti I a II pre
SMÚ;
– automatické zariadenie na meranie hustoty kvapa
lín pre NMI Sarajevo;
– nakladacie zariadenia pre komparátory hmotnos
ti používané pre kalibráciu meracieho zariadenia
prietoku v ČMI.
Na základe dokumentov OIML bol spracovateľom sloven
ských technických noriem (technické požiadavky a metó
dy skúšania) pre závažia a neautomatické vážiace zaria
denia.
Ako audítor Slovenskej národnej akreditačnej služby
(SNAS) pre oblasť merania a kalibrácie hmotnosti (záva
žia, neautomatické a automatické vážiace zariadenia), pre
hustotu, objem a silu vykonal 95 auditov, väčšinou v ka
libračných laboratóriách.
Ako audítor SNAS-u prednášal na školeniach, seminároch
a konferenciách o aplikácii systému kvality laboratórií
podľa STN EN ISO/IEC 17025. Pre orgány národnej akre
ditačnej služby a metrologické inštitúty prednášal o identi
fikácii a vyhodnocovaní neistôt v Kirgizsku, Kazachstane
a na Ukrajine.
Pravidelne sa zúčastňoval zasadaní Eurometu, neskôr
Eurametu ako reprezentant československej, neskôr slo
venskej metrológie s odbornými príspevkami. Na naj
vyššej úrovni európskej metrológie zastával 4 roky funk
ciu prezidenta COOMETU.
Z osobnej evidencie Roberta vyplynulo, že publikoval
75 odborných prednášok v slovenčine (týkajúce sa mera
cích metód vrátane výpočtu neistoty), 18 prednášok v ang
ličtine, spracoval 18 manuálov pre metrológiu hmotnosti
a súvisiacich veličín (gravimetrické metódy merania). Bol
riešiteľom 44 výskumných správ (budovanie primárneho
etalónového zariadenia pre SMÚ a kalibrácia primárnych
etalónov SMÚ hmotnosti, hustoty, medzinárodné porovna
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nia) a 105 publikovaných prednášok pre Školiace centrum
SMÚ. Bol autorom 32 publikácií v slovenských periodi
kách (týkajúcich sa konštrukcie a realizácie hmotnostných
komparátorov, automatických meracích zariadení a metód
kalibrácie prístrojov na meranie hmotnosti a hustoty).
Robert bol spoluzakladateľom Kalibračného združenia SR
(KZ SR), kde bol dlhoročným členom výboru (6 volebných
období) a kde 4 volebné obdobia zastával taktiež funkciu
predsedu. Prácu vo výbore KZ SR bol nútený ukončiť pre
nezáujem jeho zamestnávateľa o fungovanie KZ SR. Za
jeho dlhoročnú činnosť a zásluhy o rozvoj činnosti KZ SR
mu zástupcovia členov KZ SR udelili VIP titul čestného
predsedu KZ SR.
Vypracoval všeobecné pracovné postupy pre kalibráciu
neautomatických vážiacich zariadení, kalibráciu závaží,
pre meranie objemu závaží, meranie hustoty kvapalín,
vibračných hustomerov, objemu laboratórneho skla a ka
libráciu sklenených areometrov, ktorých vypracovanie
bolo iniciované, objednané a distribuované KZ SR.
Jeho posledné dielo „Meranie hmotnosti na váhach s ne
automatickou činnosťou – Príručka pre používateľov me
radiel hmotnosti“ v rámci riešenia úloh rozvoja metrológie
v SR za rok 2015, ktoré na oponentúre v ÚNMS SR v no
vembri 2015 úspešne obhájil, malo byť začiatkom jeho
ďalšej dohodnutej spolupráce s KZ SR v rámci spraco
vávania učebných materiálov pre vzdelávanie metrológov.
Jeho smrť nám v tom však zabránila ...
Na Slovensku nebolo a nie je mnoho takých, ktorí by ta
kým významným spôsobom prispeli k rozvoju metroló
gie v ktorejkoľvek jej oblasti – metód merania, realizácii
primárnej i sekundárnej etalonáže hmotnosti, k technic
kej realizácii primárnej etalonáže, definovaniu a preci
zovaniu metód merania a kalibrácie, vyhodnocovaniu
výsledkov merania, preukazovaniu spôsobilosti v reali
zácii primárnej etalonáže, zabezpečovaniu metrologickej
výuky a osvety, najmä však k excelentnej reprezentácii
Slovenska vo svete.
Ak raz metrologická obec vytvorí Sieň slávy metrológie,
tak Robert tam určite patrí.
Na dielo, čo za sebou zanechal, a ktoré nesie visačku kva
lity a excelentnosti, môžeme byť iba pyšní.
Robert, Tvoje dielo a stopy Tvojej práce Ťa trvalo zapísali
do histórie československej, slovenskej i českej metroló
gie, Európy i sveta. Bolo nám cťou byť Tvojím kolegom,
priateľom, spolupracovníkom ...
Ing. František Drozda
predseda KZ SR
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